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-মলূ প্রকাশনা সম্পর্কিত ককছু তথ্য- 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

শাম দথছক মক্কার পছথ রওযািা হছযছে আবু িুচিযাছির বচিক কাছিলা। 

কাছিলার িাধারণ চিরাপত্তার জিয প্রহরীরা িারচেছক পাহারা চেচিল। এক পর্্াছয 

পর্্ছবক্ষক কাছিলা একচট উঁিু চটলার উপছে বছি কাছিলার িামছির পথ িম্পছক্ 

দখাঁজখবর চিচিছলা। দিখাি দথছক তারা আবু িুচিযাছির কাছে চিছর আছি।  

আবু িুচিযাি তখি রািুল িাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওযািাল্লাম ও মুিচলম বাচহিীর 

অিুিন্ধাছি িার চেছক দ াছযন্দা পাচিছয চেছলা। মুিচলম বাচহিীর  চতচবচধ 

িাছলািাছব পর্্ছবক্ষণ করার চিদ্ধান্ত চিছলা। আবু িুচিযাি চিছজও িার চেছক 

িতক্ েৃচি রাখছত থাছক এবং খুব িাবধািতা অবলম্বি কছর িামছি এগুছত থাছক। 

চপেছি তাছের এমি দকাি চিহ্ন দর্ি িা থাছক, র্া দেছখ মুিচলমরা খুব িহছজই 

তাছের িন্ধাি দপছয র্াছব – দিই বযবস্থাও করছলা।  

তখি মুিচলম ও কাছিরছের মাছে এক অথ্নিচতক র্ুদ্ধ িলচেল। র্চে এই র্ুছদ্ধ 

মুিচলমরা চবজযী হয, আর মক্কাবািী এই কাছিলার িাছথ থাকা এই ধি-িম্পে 

দথছক বচিত হয, তছব তা তাছের জিয িামচরক, রাজনিচতক এবং অথ্নিচতক 

দক্ষছে এক চবরাট ক্ষচতর কারণ হছব। তাই পছথ আবু িুচিযাি র্াছকই দেখছতা 

তাছকই মচেিা বাচহিী িম্পছক্ এবং পছথর অবস্থা িম্পছক্ চজজ্ঞািা করছতা। 

চিচরযা দথছক মক্কার পথ ধছর অগ্রির হছত হছত কাছিলা র্খি বেছরর চিকটবত্ী 

হল, তখি আবু িুচিযাি কাছিলাছক থাচমছয চিছজই িামছি অগ্রির হছয অবস্থা 

পর্্ছবক্ষণ করছত দ ল। পছথ তার দেখা হয ‘মাজেী ইবিু আমছরর’ িাছথ। তাছক 

চজছজ্ঞি করছল দি জািায দর্, চটলার ওইপাছশ েুইজি বযচিছক চিছজছের উট 

বচিছয মশছক পাচি িচত্ কছর চিছয দর্ছত দেছখছে।  

একথা শুছি আবু িুচিযাি অতযন্ত দ্রুতছবছ  চটলার অপরপাছশ িছল দ ছলা। 

দিখাছি চ ছয ঐ-েুই বযচির উছটর দ াবর খুঁছজ দপছলা। দ াবর িাঙ্গছল চিতছর 

আবু িুচিযাি একচট দখজুছরর আঁচট দপল। দেছখই চতচি বুেছত পারছলি দর্, এচট 
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মচেিার দখজুছরর আঁচট। আবু িুচিযাছির আর বুোর বাচক রইছলা িা দর্, 

মুিচলমরা অবশযই খুব চিকছট িছল এছিছে!  

তখি খুব দ্রুত কাছিলাছক চিছয পচিম চেছক িছল দ ছলি এবং িমুদ্র উপকুছলর 

েীর্ঘ্ পথ ধছর চিরাপছে মক্কায দপ ঁছে দ ছলি।  

উছল্লচখত র্ঘটিা দথছক আমরা অতযন্ত গুরুত্বপূণ্ েুচট চশক্ষা দপলাম -  

প্রথম চশক্ষা: িলার পছথ অতযন্ত িতক্তা অবলম্বি করা। চপেছি এমি দকাি চিহ্ন 

িা দরছখ আিা, র্া শত্রুছক আমার বযাপাছর চিচিত তথয চেছত পাছর। দর্মি, 

দকাি বযচি চজহাছের উছেছশয িিছর দবর হল, চকন্তু তার দবশিূষা ও দপাশাক-

আিাক চিক রণাঙ্গছির দকাি িাথীর মছতা। পচরধাছির িাছলাযারচট টাখিুর উপছর, 

কপাছল দিজোর চিহ্ন, মাথায বে বে দকাঁকো বাবচর িুল। তার এই দবশ-িুষা 

দেখছল দর্ দকউই খুব িহছজই তার অবস্থা বুছে দিলছত পারছব। দি অল্পছতই 

দ াছযন্দাছের েৃচিছত পছে র্াছব। মািুষ তার দথছক িতক্ হছয র্াছব এবং এচট তার 

 ন্তছবযর িামছি বে বাধা হছয োঁোছব। িুতরাং দোট বে এমি দকাি চিহ্নই চপেছি 

দিছল আিা র্াছব িা, র্ার মাধযছম শত্রুরা আমার  চতচবচধ বুেছত পাছর।  

চিতীযত: এমি দকাি চিহ্নও রাখা র্াছব িা - র্া কাউছক আমার বযাপাছর চিচে্ি 

দকাি তথয িা চেছলও, আমার চবষছয তার মাছে িছন্দহ িৃচি করছব। কারণ শত্রুর 

েৃচিছত িছন্দহিাজি বযচিছত পচরণত হওযা অথবা আমার কাজ-কম্ শত্রুর দিাছখ 

িছন্দহপূণ্ হওযা কখছিা কখছিা অতযন্ত িযঙ্কর ও িাজুক পচরচস্থচত িৃচি কছর। 

িুতরাং এই ধরছির দকাি চিহ্নও চপেছি দরছখ আিা র্াছব িা।  

চিতীয চশক্ষা: উি র্ঘটিায আমরা লক্ষয করলাম দর্, আব ু িুচিযাি চবপে আঁি 

করছত দপছর, চিচরযা দথছক মক্কার পথ দেছে উপকূলীয পথ ধছর মক্কার চেছক 

এগুছত শুরু করছলি। দিই পথচট চেছলা অছিক েীর্ঘ্ ও েু ্ম। এর দথছক আমরা 

বুেছত পাচর দর্, রাস্তা র্তই িংচক্ষপ্ত ও িহজ দহাকিা দকি র্চে তাছত দকাি 

চবপছের আশঙ্কা থাছক, তাহছল অবশযই দিই রাস্তাচট পচরবত্ি কছর দিলছত 

হছব। এমি রাস্তা গ্রহণ করছত হছব র্া িম্পূণ্ চিরাপে ও েুঁচকমুি। এমিচক দিই 
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পথচট অতযন্ত কিকর ও েীর্ঘ্ হছলও। কারণ ইিলাম ও উম্মাহর জিয আমাছক পূণ্ 

চিরাপত্তা অবশযই গ্রহণ করছত হছব।  

আচম চিছজছক ইিাকৃত িাছব শত্রুর মুছখামুচখ করার মাধযছম এবং আমার িকল 

কম্কাণ্ড শত্রুর কাছে প্রকাশ কছর দেযার মাধযছম শুধুমাে আমার চিছজছকই 

চবপছে দিললাম িা, বরং পুছরা উম্মাহছকই আচম চবপছের চেছক দিছল চেলাম। 

আর এিবই আমাছের িামািয অিতক্তার কারছণ হছয থাছক।  

আল্লাহ উম্মাহর হক র্থার্থ দহিাজছতর জিয আমাছেরছক পূণ্ চিরাপত্তা গ্রহণ 

করার তাওচিক োি করুক। আচমি। 

 وهللا أعلم وجزاكم هللا خيرا

*** 


